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Nieuwsbrief – juni 2016 

 

Onderwijs aan nieuwkomers:  

ontwikkelingen in Apeldoorn  

Nieuwsbrief voor medewerkers primair onderwijs 

Situatie mei 2016 

Op dit moment hebben we in Apeldoorn te maken met een kleine groep kinderen 

van nieuwkomers die ingeschreven worden in het basisonderwijs. Dit zijn kinderen 

van statushouders en kinderen van asielzoekers. Leerplein055, PCBO Apeldoorn en 

de Veluwse Onderwijsgroep werken gezamenlijk, in nauwe samenspraak met de 

gemeente, aan kwalitatief goed onderwijs voor deze kinderen. In deze nieuwsbrief 

geven wij aan welke ontwikkelingen er zijn, wat dit per doelgroep voor de scholen 

betekent en welke stappen er gezet moeten worden. 

 

De afgelopen jaren heeft het basisonderwijs in Apeldoorn ervaring opgedaan met de 

opvang van kinderen van statushouders. Deze kinderen zijn meestal net in Nederland. 

Soms hebben ze een paar maanden onderwijs gevolgd op een AZC-school, soms wordt 

het verzoek voor gezinshereniging al gestart in het AsielZoekers-Centrum (AZC) en 

komen de kinderen naar Nederland als er een huis beschikbaar is.  

 

Deze kinderen volgen tot nu toe onderwijs op een reguliere basisschool. Vanaf groep 5 

kan de school de nieuwkomer opgeven voor deeltijdonderwijs (drie dagdelen) in de 

Intensieve Taalklas. 

 

Een evaluatie laat zien dat scholen niet voldoende toegerust zijn om kwalitatief goed 

onderwijs aan nieuwkomers te geven. De volgende knelpunten worden door de 

scholen ervaren: 

 te weinig lesmateriaal 

 te weinig kennis van de achtergrond vluchtelingenkinderen 

 te weinig kennis van NT2 onderwijs 

 traumaverwerking 

 communicatie. 
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Dit sluit aan bij landelijke onderzoeken waaruit blijkt dat: 

 iedereen het wiel moet uitvinden  

 er handelingsverlegenheid (frustratie) is bij leerkrachten 

 het maken van ontwikkelplannen lastig is 

 er verlies is van effectieve onderwijstijd 

 scholen te maken krijgen met gedragsproblemen bij nieuwkomers 

 kinderen ver onder een leeftijd worden geplaatst (een 9-jarige in groep 3  

of een 8-jarige in groep 1/2 ) 

 er angst is voor het niet goed reageren op trauma’s.  

 

Volgens afspraak van de drie genoemde besturen en de gemeente vangt op dit 

moment basisschool Heuvellaan kinderen van asielzoekers op in de reguliere groepen. 

Het aantal dagdelen aanvullende ondersteuning is afhankelijk van het aantal kinderen.  

 

Verwachte instroom van nieuwkomers 

Naast de komst van statushouders is de verwachting dat er medio 2016 een 

noodopvang voor asielzoekers geopend wordt aan de Chr. Geurtsweg. Deze 

asielzoekers worden hier voor kortere tijd geplaatst in afwachting van de start van hun 

procedure.  

Tevens is de verwachting dat er medio 2017 een structurele Asielzoekersopvang 

geopend wordt. Dit betekent een grote instroom van kinderen die tijdelijk in 

Apeldoorn wonen. We moeten rekening houden met een fluctuerende instroom van 

120 kinderen. 

 

Visie op onderwijs aan nieuwkomers 

Kinderen die net in Nederland zijn hebben in het begin onvoldoende taalvaardigheid in 

het Nederlands om goed te profiteren van het onderwijsaanbod op de reguliere 

school. Voor succesvol onderwijs profiteren de kinderen het meest van een 

gezamenlijke start met eerste opvangonderwijs. 

 

In het eerste opvangonderwijs is er een gemeenschappelijk doel: zo snel mogelijk mee 

kunnen doen in het reguliere onderwijsprogramma. Zonder beperkende factoren blijkt 

dit bij jongere kinderen in gemiddeld één jaar te realiseren. Bij oudere kinderen is 

soms meer tijd nodig. Ze leren wel sneller, maar de afstand met het Nederlandse 

onderwijsprogramma is groter. Na de start in het eerste opvangonderwijs hebben 

kinderen nog voor een langere periode een versnelling in aanbod nodig. 
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In de visie van de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente Apeldoorn vindt het 

eerste opvangonderwijs op één gezamenlijke voorziening plaats. Een goede eerste 

opvang, inzetten van de benodigde ondersteuning en juiste begeleiding zijn 

specialistische activiteiten die voor de meeste basisscholen moeilijk te organiseren en 

te bekostigen zijn. Na deze eerste centrale opvang kan ingeschat worden hoe de 

ontwikkeling van de betreffende leerling zal verlopen en kan het kind doorstromen 

naar regulier onderwijs. Door de enorme fluctuatie in verblijfsduur in een AZC en de 

verschillende achtergronden betreft dit maatwerk per kind. 

 

Met de komst van een AZC en een locatie voor noodopvang is eerste 

opvangonderwijs op één locatie de beste oplossing om te zorgen voor  

kwalitatief goed onderwijs voor de nieuwkomers.  

 

Op weg naar eerste opvang onderwijs in Apeldoorn 

Er kan pas apart eerste opvangonderwijs georganiseerd worden als er meer dan 45 

leerlingen zijn ingeschreven. Deze situatie wordt niet verwacht voor medio 2017. 

Besturen en gemeente zijn in gesprek over de beste oplossing tot die tijd.  

Kinderen die op een reguliere basisschool worden ingeschreven hebben een 

programma op maat nodig 

 

Coördinatie onderwijs aan nieuwkomers 

Om heldere afspraken te maken en besluiten te nemen, over welke scholen eerste 

opvang kunnen bieden en welke (extra) ondersteuning zij daarbij kunnen krijgen is er 

een stuurgroep Onderwijs Nieuwkomers Apeldoorn samengesteld. Deze stuurgroep 

spreekt namens alle besturen en is gekoppeld aan de beheerscommissie waar de 

gemeente en de drie grote besturen in vertegenwoordigd zijn. 

Met vragen kunnen medewerkers terecht bij de directeur van de eigen school. 

 


